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Ethernet 

Protokol, bilgisayarlar arasında kurulan iletişimin nasıl 
gerçekleşeceğini belirten kurallar topluluğudur.  

Yerel alan ağlarında, ağa bağlı tüm bilgisayarların iletişim 
kurabilmesi için ortak bir dil konuşması gerektiğinden 
haberleşme protokolü çok önemlidir.  

Bilgisayarlar arası iletişim için ağ kavramının olgunlaştığı ilk 
zamanlarda ağ cihazları üreten her firma, ürettiği ağ cihazlarını 
birbirine bağlamak için kendilerine ait ağ iletişim protokollerini 
ve kendilerine özgü yöntemleri kullanırdı. Bir üreticinin 
tasarladığı donanımın diğer üreticinin tasarladığı donanımla 
iletişim kurması mümkün olmazdı. Ağlar yaygınlaşmaya 
başladıkça farklı üreticilerin tasarladıkları ağ ekipmanlarının 
birbiri ile uyumlu çalıştırılabileceği kuralları tanımlayan 
standartlar geliştirildi. 



Resmi olarak kabul edilmiş bir yerel ağ iletişimi standart 
protokolü yoktur. Fakat bilişim teknolojileri üzerine ürün 
geliştiren firmalarını zamanla ortak bir teknoloji (Ethernet) 
üzerinde uzlaştıkları da bir gerçektir. Başka bir ifadeyle 
Ethernet standardı zamanla yerel ağlar için ortak bir ağ 
teknolojisi hâline gelmiştir. 

Ethernet ilk olarak 1973-1975 yılları arasında Xerox firması 
tarafından geliştirildi. 1975 yılında Xerox firması bir patent 
başvurusunda bulundu. 1976'da sistemin Xerox firmasında 
kullanıma girmesinin ardından taslak bir metin yayımlandı. Bu 
metinde tanımlanan deneysel Ethernet 3 Mbit/sn. hızındaydı. 
Kaynak ve hedef adresi tanımlamak için 8-bit tanıtıcı alanlarını 
içeriyordu. “Ethernet”in kullandığı ilk adres, bugün kullanılan 
MAC (Media Access Control) adresleri değildi. 



1979 yılında Xerox firmasından ayrılan bir grup bilim adamı, 
kişisel bilgisayarların ve yerel alan ağlarının kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla 3COM şirketini kurdu.  

Kurulan bu şirketi, DEC, Intel ve Xerox firmaları, Ethernet 
teknolojisinin (Digital/Intel/Xerox kelimelerinin baş harfleri 
DIX standardı olarak bilinir.) gelişmesi için destekledi. Bunun 
sonucunda Ethernet standardı, 48-bit kaynak ve hedef adresi 
alanları olan ve 10 Mbit/sn. hızında bir yapıya kavuştu. 
Standardın ilk taslağı 30 Eylül 1980'de IEEE tarafından 
yayınlandı.  

Ethernet standardı Token Ring ve Token Bus (IBM firmasının 
geliştirdiği) adlı mevcut iki tescilli standarda rakip olmuştur. 



Yerel ağ teknolojileri içinde Ethernet teknolojisinin gelişmesini 
engelleyen temel problem, birden çok kullanıcının aynı iletim 
hattı üzerinden veri taşıdığı elektriksel sinyallerinin birbirlerine 
karışmadan taşınmasıydı.  

Bu problem, CSMA/CD olarak adlandırılan yöntemle giderildi ve 
Ethernet diğer yerel ağ teknolojilerini geride bırakarak bir 
standart iletişim teknolojisi hâlini aldı. Daha sonra Ethernet 
standardı içinde geliştirilen tam zamanlı veri iletimi (Full 
Dublex), CSMA/CD yapısını daha yüksek performans sağlayan 
anahtarlamalı yapıya bırakmıştır.  

1985’te IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 
yerel ve geniş alan ağları için Ethernet standardı olan 802 
standartları yayınladı. Bu standart, içerisinde farklı iletişim 
ortamları için alt standartları da barındıran bir yapıdadır ve 
teknolojik gelişmelere paralel olarak güncelliğini devam 
ettirmektedir. 





Ethernet aşağıdaki özellikleri sayesinde dünya genelinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır:  

• Çalışma yapısı basittir.  

• Kurulum maliyeti düşüktür.  

• OSI ve TCP ağ modelleri ile uyumlu çalışır.  

• Adresleme esnekliği sağlar.  

• Ağa bağlanan tüm bilgisayarlar için eĢit hızda iletim imkanı 
sunar.  

• Yüksek hızlarda çalışır.  

• Kurulumu ve bakımı kolaydır.  

 



MAC Adresi (Media Access Control) 

Ethernet ağlarında da kaynak ve hedef, konak bilgisayarları 
tanımlamak için benzer bir yöntem kullanılır. Bilgisayarın ağda 
tanımlanmasını sağlamak için Ethernet ağına bağlı her 
bilgisayara bir fiziksel adres atanır. Her Ethernet ağ kartı ara 
yüzüne üretim aşamasında bir fiziksel adres atanır. Bu adres, 
Ortam Erişim Denetimi (MAC) adresi olarak bilinir. MAC adresi, 
ağdaki kaynak ve hedef bilgisayarları tek tek tanımlar. 

Ethernet ağındaki bir bilgisayar iletime geçtiğinde hedef olarak 
ulaşılmak istenen bilgisayarın MAC adresini ve kaynak olarak 
kendi MAC adresini içeren çerçeveleri ağ ortamı üzerinden 
gönderir. Çerçeveyi alan bilgisayar, çerçevenin kodunu çözer ve 
hedef MAC adresini okur. Hedef MAC adresi, ağ kartında 
yapılandırılmış adresle aynıysa ağ kartı iletiyi işler ve bilgisayar 
uygulamasının kullanması için saklar. Hedef MAC adresi, 
bilgisayar MAC adresiyle aynı değilse ağ kartı iletiyi yok sayar. 



CSMA/CD (Carrier Sense - Multiple Access / Collision Detection)  

Ethernet teknolojisini kullanan bilgisayar ağlarında birçok 
bilgisayarın aynı (ortak) taşıyıcı üzerinden bilgi göndermesi 
gerekir (Half Duplex iletim). 

Birden çok bilgisayarın aynı anda gönderme yapma isteği 
çakışmalara sebep olacaktır. CSMA/CD bu iletişimi kontrol eden 
bir protokoldür. Bu protokol OSI modelinin 2. katmanında 
çalışır.  



Sekiz bilgisayarın bulunduğu yıldız topolojisi ile hazırlanmış bir ağ 
görülmektedir. Bu ağda A isimli bilgisayar ile B isimli bilgisayarın 
iletişim kurmak istediğini düşünelim. Eğer ağımızda diğer 
bilgisayarlar birbirleri ile iletişim kurmak istemezse bir sorun yoktur. 
Fakat A ve B isimli bilgisayarlar iletişim kurmak isterken F ile E isimli 
bilgisayarında iletişim kurmak istemesi durumunda ağımızda bir 
çakışma olur. A ve F isimli bilgisayarlar ağı kimin kullanmak 
isteyeceğini önceden bilemez. Ağda kullanılan ortak iletişim hattına 
dinler ve hat meşgul değilse iletişim için hazırladıkları mesajı hatta 
iletir. İkisinin aynı mesajı hatta bırakması durumunda iletim hattında 
hedef ve kaynak tanımlamaları ve içerikleri farklı iki mesaj dolaşmaya 
başlar. Bu mesajlar ağ üzerinde çarpışır ve bir çakışma meydana gelir. 
Bir çakışma olduğunda ağ cihazları çakışmayı tüm diğer 
bilgisayarlara bildirir.  



İletişim Modları 

Half Duplex (Yarı Çift Yönlü) : Half duplex sinyallerin iki yönlü 
ancak ayni anda bir yöne doğru iletilebilmesi anlamına gelir.  

Duplex (Full Duplex – Çift Yönlü) : Full duplex sinyallerin ayni 
anda iki yönlü iletilebilmesi anlamına gelir.  

Simplex (Tek yönlü) : Sinyalin yalnızca bir yönde geçebilmesi 
demektir. Bu çalışma seklinde veri iletimi yalnızca bir yönde 
gerçekleşir. 



Ağ Cihazları 

Bir ağı sade bilgisayar ekleyerek genişletemeyiz. Ağı 
genişletmek, güvenliğini sağlamak ve aynı zaman da hiyerarşi 
kazandırmak için bazı cihazlar kullanmalıyız. Ethernet ağı 
içinde bilgisayarlar ağa bağlanmak için bir kablo ile önce ağ 
cihazına bağlanır. Erişim katmanında bilgisayarların ağa 
bağlanması amacıyla en çok kullanılan iletişim cihazları switch 
(anahtar) ve hub (dağıtıcı) dır. Bunun dışında Repeater 
(Tekrarlayıcı veya Yineleyici), Bridge (Köprü), Router 
(Yönlendirici), Firewall (Güvenlik Duvarı), Gateway (Ağ geçidi) 



Switch/Hub 

Switch ve Hub yıldız topolojisi kullanılan ağlarda merkezi 
bağlantı üniteleridir. 
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Hub 

Hub ağdaki bilgisayarlar arasında gönderilen iletilerin kodunu 
çözmek için gerekli elektronik devrelerin bulunmadığı basit 
cihazlardır. Hub üzerinde bilgisayarları ağa bağlamak için 
kullanılan birden çok bağlantı noktası bulunur. Belirli bir iletiyi 
hangi bilgisayarın alması gerektiğini hub belirleyemez, yalnızca 
bir bağlantı noktasından gelen elektronik sinyalleri kabul eder 
ve diğer tüm bağlantı noktaları için aynı iletiyi yeniden 
oluşturur.  

Hub üzerinden aynı anda yalnızca bir ileti gönderilebilir. Hub’a 
bağlı iki veya daha fazla bilgisayar aynı anda ileti göndermeyi 
deneyebilir. Bu durumda iletiyi oluşturan elektronik sinyaller 
dağıtıcıda birbiriyle çarpışır. 



Hub 

Hub bir bilgisayardan bir paket aldığında o paketi, paketin hangi 
bilgisayara gönderildiğine bakmaksızın, kendisine bağlı olan tüm 
bilgisayarlara gönderir. Ağda bulunan tüm bilgisayarlar paketi 
görebilir ancak paketin gönderildiği bilgisayar onunla bir şeyler 
yapabilir. 

Hub, OSI’nın (Open System Interconnection) 1. Katmanı olan fiziksel 
katmanda görev yapar. Hub’a kaç bilgisayar bağlanacağını Hub’ın port 
sayısı belirler. Hub’lar genelde 8-12-16-24 portlu olarak üretilirler. 
Eğer yeterli sayıda port yoksa genellikle Hub’lar arasında bağlantı 
yapılarak port sayısı artırılabilir.  

Hub’lar da ağ kartları gibi belirli veri iletim hızları mevcuttur. 
Genellikle 10/100/1000 Mbps (mega bit per second=saniyede 106 x 
bit) hıza sahip Hub’lar kullanılmaktadır. Kullanılan ağ kartı ve Hub 
arasında hangi cihaz düşük hıza sahipse veri iletimi de onun hızında 
gerçekleşir. Ağ kartı 10 Mbps hızında, Hub 100 Mbps hızında ise ağın 
veri iletim hızı ağ kartının hızı ile belirlenir. 



Hub üzerinde hangi portun kullanıldığının ve portların sırasının 
bir önemi yoktur. İstenilen bilgisayar istenilen porta 
bağlanabilir, fakat bağlantı yapılırken kablolara bilgisayar 
numarası etiket olarak verilirse bir arıza olması durumunda 
Hub üzerindeki Led’lere bakarak hatalı bilgisayarı bulmak 
kolaylaşır. 

Hub’ın çalışması için genellikle özel bir adaptör ile 12V besleme 
gerilimine ihtiyaç duyulur. Bunun yanında bazı Hub’lar için 
Uplink (Aktarım) portu da bulunabilir. Uplink portunun görevi 
Hub’lar arasında veri aktarımı sağlamaktır. Eğer birden fazla 
Hub kullanılarak LAN genişletilecekse Uplink portundan 
faydalanılır. 



Hub 

Ağ kurulurken genellikle bağlanacak bilgisayar sayısı kadar 
portu olan Hub seçilir. Daha sonra ağ genişletilecek olursa 
mevcut Hub’ın uplink portundan eklenecek yeni bir Hub’ın 
herhangi bir boş portuna çapraz-kros (crossover) kablo ile 
bağlantı yapılır. 



Hub 

Hub ağ üzerindeki tüm bilgisayarlara aynı anda veri gönderdiği 
için ağa bağlanan bilgisayar sayısı kadar Hub veri transfer hızı 
paylaştırılmaktadır. Dolayısı ile bilgisayar sayısına göre hız artıp 
azalabilmektedir. Ağ üzerinde 4 veya fazla sayıda bilgisayar 
bağlı ise ağın performansı düşecektir. Bu sebepten özellikle ağ 
üzerinde yoğun bir şekilde veri trafiği oluşturacak uygulamalar 
için çok makul fiyat farkı ile hub yerine pek çok üstünlüğü 
bulunan switch kullanmak daha akıllıca olacaktır. 



Switch 

Hub yerine switch (anahtar ya da anahtarlayıcı hub) denilen 
aygıt da kullanılabilir. Switch’ler paketleri süzerek çalışır, switch 
içerisindeki yazılım, paketin hedef adresine (paketin 
gönderildiği bilgisayarın adresine) bakar ve doğrudan bu 
bilgisayarın anahtardaki bağlantı noktasına aktarır. Bu şekilde 
büyük bir ağı segmentlere (parçalara) bölerek ağ performansını 
arttırır. Herhangi bir düğümden (node) gelen verinin tüm ağa 
dağıtılması yerine istenilen düğüme dağıtılmasını sağlar. Ağ 
durumunu izler, veriyi gönderip, iletim işleminin yapılıp 
yapılmadığını test eder. Bu özelliğe “store and forward” (depola 
ve ilet) denir. 

Fiziksel görünüm olarak Hub ile çok farklı değildir. Switch, 
OSI’nın (Open System Interconnection) 2. ve 3. katmanları olan 
veri iletim katmanı ve ağ katmanlarında görev yapar. Port sayısı 
bağlanacak bilgisayar sayısına göre belirlenir, Hub’da olduğu 
gibi sıranın bir önemi yoktur. 



Switch 

Bir switch’in uplink portundan başka bir switch’e aktarım 
yapılırken herhangi bir boş porta çapraz-kros (crossover) kablo 
ile bağlantı yapılır. Her switch’de uplink portu olmayabilir, eğer 
uplink portu yoksa herhangi bir boş porttan diğer switch’in 
herhangi boş bir portuna düz bağlantı kablosu ile bağlantı 
yapılmalıdır. 

Switch’ler kendisine bağlı olan tüm bilgisayarların MAC 
adreslerini hafızasında tutar ve aktarılacak veri paketini sadece 
iki bilgisayar arasında yönlendirir. Böylece ağ üzerinde veri 
trafiğinin hızını artırır. Ayrıca ağ üzerinde veri transfer hızı ağa 
bağlanan bilgisayar sayısına bağlı değildir. Switch 100 Mbps 
hızında ise ağ kartlarının bu hızı desteklemesi durumunda ağa 
bağlı tüm bilgisayarlara aynı hız ile veri transferi 
gerçekleştirilmektedir. 
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Katman 2 Switch 

Katman 2 Switch’ler bir hedefe giden tek bir yol ve MAC adres 
kullanılır. OSI’nın 2. katmanında çalışır. 

Topolojinin merkezinde yer alarak gelen bilgiyi ilgili terminale yollar. 
Aynı anda birden fazla çağrıya cevap verebilir. MAC adresler ile çalışır. 
Katman 3 Switch’e göre daha ucuzdur. Katman 2 Switch Türleri: 

1. Store-and-forward switch 

Paketi giriş portundan aldıktan sonra buffer’a atar. 

Ardından paketi ilgili çıkış portuna gönderir. 

Pakette hata olup olmadığını kontrol eder. Hatalıysa iletmez. 

2. Cut-through switch (Hemen geçir) 

Paketi iletmeden önce hedef adresi belirler. Ardından adresin çıkış 
portuna bu paketi iletir. 

Paketteki hataları kontrol etmez, bu nedenle daha hızlıdır. 

Ancak bozuk paketler ağda ilerler. 



Katman 3 Switch 

Bir ağ genişletilmek istendiğinde ve alt ağların sayısı 
arttırıldığında Katman 3 Switch’ler ile performans arttırılabilir. 
Katman 3 switchler OSI’nin 3. katmanı olan ağ katmanında 
çalışır.  

Switch ve Router’ın özelliklerinin birleşimidir. Paketleri bir 
Router gibi ağda yönlendirebilir. Paketi gönderirken geleneksel 
router gibi uygun yolun bulunması, paketin kontrolü, hatalıysa 
tekrar gönderme ve gerekliyse güvenlik kontrollerini yapar. 
Yüksek performanslı LAN’lar için kullanıldığından genellikle 
yönlendiriciden daha hızlı çalışabilir, WAN için kullanılmaz. 


